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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pantai 

Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan yang 

dipengaruhi oleh pasang air tertinggi dan surut air terendah. Batas daerah daratan 

pada kawasan pantai adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan 

daratan yang dimulai dari batas garis pasang tertinggi, sedangkan batas daerah 

lautan pada kawasan pantai merupakan daerah yang terletak dibawah dan diatas 

permukaan laut yang dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk 

dasar laut dan bagian bumi dibawahnya (Rahman, 2006). Wilayah pantai ini telah 

membentuk suatu ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta 

memberikan nilai ekonomi  yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. 

Selain itu wilayah pantai  juga memiliki karakteristik wilayah yang berbeda 

dengan wilayah lainnya (Siaka, 2008) 

 Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan 

timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh 

antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruh. Ekosistem yang 

terdapat di pantai merupakan suatu himpunan integral dari berbagai komponen 

hayati atau kumpulan dari organisme hidup dan kondisi fisik yang saling 

berinteraksi. Hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga 

apabila salah satu terganggu maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem yang 

ada (Darmono, 2005) 
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Pantai Mayangan kota Pasuruan merupakan pantai yang namanya diambil 

dari salah satu daerah di kota Pasuruan yakni Mayangan. Kawasan pantai 

Mayangan Kota Pasuruan mempunyai banyak fungsi yang bermanfaat bagi 

kehidupan. Misalnya sebagai kawasan hutan mangrove dan bakau yang berfungsi 

sebagai perlindungan bagi hewan pesisir pantai.  Pantai Mayangan duluya juga 

merupakan pusat pelabuhan kota Pasuruan tetapi sekarang tidak lagi digunakan. 

Hal ini dikarenakan pantai Mayangan juga merupakan muara sungai dari sungai-

sungai besar di kota Pasuruan sehingga akibatnya terjadi pendangkalan karena 

sampah-sampah di pantai Mayangan.  

 

Lokasi Pantai Mayangan 

(Sumber: www.googlemaps.com) 

Daerah Mayangan sendiri merupakan pusat industri logam dikota 

Pasuruan. Adapun industri logam yang ada di daerah Mayangan adalah home 

industri sehingga kebanyakan dari industri tersebut belum memiliki pengolaan 

limbah yag benar. Keadaan seperti inilah yang memperparah kondisi pantai 

Mayangan kota Pasuruan. Adapun keadaan umum yang terdapat pada Pantai 

Mayangan adalah pantai ini memiliki air yang dapat dikatan keruh, hampir 
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kecoklatan dengan banyaknya sampah- sampah di bibir pantai. Hal ini dapat 

ditemukan pada daerah pantai yang berdampingan dengan rumah-rumah 

penduduk sekitar. 

2.2 Pencemaran Oleh Timbal (Pb) 

 Logam berat merupakan unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar 

dari 5g/cm³ terletak disudut kanan bawah daftar berkala, mempunyai afinitas yang 

tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor 22 sampai 92 dari periode 3 

sampai 7 pada tabel periodik (Sintya, 2015). Faktor yang menyebabkan logam 

berat termasuk dalam kelompok zat pencemar adalah karena adanya sifat-sifat 

logam berat yang tidak dapat terurai (non degredable) dan mudah diabsorbsi. 

Adapun faktor lingkungan seperti keasaman , bahan organik, suhu, tekstur, kadar 

unsur adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi transformasi logam berat 

(Darmono, 1995)  

Timbal (Pb) adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang 

lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral 

lain, terutama seng dan tembaga. Penggunaan timbal terbesar adalah dalam 

industri baterai kendaraan bermotor seperti timbal metalik dan komponen-

komponennya. Timbal juga digunakan pada bensin  kendaraan, cat, dan pestisida. 

Pencemaran timbal dapat terjadi di udara, air maupun tanah (Riyadina, 1997). 

  Beberapa organisme mempunyai kemampuan untuk mengontrol jumlah 

racun (logam berat) dalam tubuh mereka melalui proses pengeluaran, sementara 

oganisme lain tidak dapat melakukan ini. Organisme yang tidak dapat mengontrol 

jumlah kandungan racun akan mengakumulasi polutan dan jaringan mereka 

menunjukkan indikasi adanya polutan logam berat. Salah satu contoh biota 
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tersebut adalah kerang-kerangan yang sangat baik mengakumulasi polutan logam 

berat (Muhajir, 2009)  

Sumber bahan pencemar logam berat dapat berasal dari alam dan industri 

tetapi pencemaran kegitan daratan seperti limbah industri umumnya yang paling 

banyak mengakibatkan pencemaran pantai. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 

dari industri menggunakan logam berat dalam pembuatan produknya (Corie, 

2006). Masukan limbah industri yang terus menerus dapat mengakibatkan 

peningkatan konsentrasi logam berat dalam badan air sehingga akan menimbulkan 

pencemaran perairan dan selanjutnya akan terakumulasi dalam tubuh biota air 

yang hidup di dalamnya (Yudha, 2008). 

 

2.3. Definisi Kerang Darah 

2.3.1. Taksonomi Kerang Darah 

Kerang darah merupakan jenis bivalvia yang hidup pada dasar perairan 

dan mempunyai ciri khas yaitu ditutupi oleh dua cangkang yang dapat dibuka dan 

ditutup karena terdapat sebuah persendian berupa engsel elastis dan merupakan 

penghubung kedua cangkang tersebut. Menurut Bomm (1985) dalam Marzuki, et 

al., (2006) Taksonomi kerang adalah  sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Moluska 

Kelas   : Bivalvia 

Ordo   : Arcoida 

Famili   : Arcidae 

Subfamily  : Anadarinae 
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Genus   : Family 

Spesies  : Anadara granosa 

 

Gambar 2.1. Kerang darah (Anadara granosa) 

(Sumber: Rahman, 2012) 

 

2.3.2 Morfologi Kerang Darah  

2.3.2.1 Cangkang 

 Menurut Suwignyo (2015) Kerang darah memiliki 2 buah cangkang yang 

dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. 

Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian ventral tipis. Cangkang ini terdiri 

atas 3 lapisan yaitu: 

1. Periostrakum adalah lapisan terluar dari kitin yang berfungsi sebagai 

pelindung 

2. Lapisan Prismatic tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma 

3. Lapisan Nakreas atau sering disebut lapisan induk mutiara yang tersusun 

dari lapisan kalsit (karbonat) yang tipis dan pararel. 
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Gambar 2.2 Cangkang Kerang darah (Anadara granosa) 

(Sumber: Winarni, 2011) 

2.3.2.2. Tubuh 

 Kerang bernafas dengan menggunakan dua buah insang. Sementara itu 

antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel. Rongga ini  berfugsi untuk jalan 

keluar dan masuknya  air (Suwignyo, 2005) 

 Sistem pencernaan yang dimiliki oleh kerang dimulai dari  mulut, 

kerongkongan, lambung, usus dan bermuara pada anus. Anus ini terdapat di 

saluran yang sama dengan saluran keluarnya air. Makanan kerang merupakan 

hewan-hewan kecil yang terdapat dalam perairan berupa protozoa diatom dan 

lain-lain. Makanan ini akan dicerna pada lambung dengan menggunakan bantuan 

getah pencernaan dan hati. Sisa-sisa makanan dikelurakan melalui anus                     

(Suwignyo, 2015) 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Anatomi Kerang darah (Anadara granosa) 

(Sumber: Rahman, 2012) 
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2.3.3 Habitat Kerang Darah 

Kerang darah hidup diperairan pantai yang memiliki pasir berlumpur dan 

juga ditemukan pada ekosistem estuari, mangrove dan padang lamun. Kerang 

darah juga hidup mengelompok dan umumnya  banyak ditemukan pada substrat 

yang kaya kadar organik (Dharma, 2008). Kerang merupakan makhluk ‘’filter 

feeder’’ yang mengakumulasi bahan-bahan yang tersaring didalam tubuhnya  

2.3.4 Manfaat Kerang Darah 

Kerang darag merupakan jenis kerang yang bernilai ekonomis tinggi dan 

harganya terjangkau pada masyarakat. Kerang darah bermanfaat sebagai 

antiokosidan dalam sistem pertahanan tubuh terhadap reaksi oksidasi radikal 

bebas. Kerang darah diduga memiliki komponen mineral tertentu yang berguna 

sebagai antioksian diantaranya tembaga (Cu), zat besi (Fe), Seng (Zn), dan 

Selenium (Se). Tembaga (Cu) dan  Seng (Zn) merupakan mineral penting 

berbagai sistem enzim dan hormon. Zat besi (Fe) dalam kerang darah berfungsi 

sebagai penambah darah. Sealain itu kerang  darah juga mengandung Kalsium 

(Ca) yang berguna sebagai mineral untuk pembentukan tulang dan gigi terutama 

pada masa pertumbuhan ibu hamil. (Nurjannah, 2005) 

Kerang juga kaya akan asam suksinat, asam sitrat, asam glikolat yang 

sangat berhubungan dengan cita rasa dan memberikan energi sebagai kalori. 

Selain itu kerang juga memiliki kandungan enzim tiaminase dalam jumlah cukup 

besar sehingga dapat merusak vitamin B1 bila dikonsumsi dalam keadaan mentah. 

Enzim tiaminase dapat diinaktifkan dengan pemanasan atau pemasakan (Dharma, 

1988) 
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Tabel 2.1 Kandungan gizi kerang darah per 40 gram  

Kandungan Gizi Jumlah % 

Protein Lemak 11,84 

Lemak 0,60 

Air 81,81 

Kadar Abu 2 

(Sumber: Daluningrum, 2009) 

 

2.4. Akumulasi Timbal (Pb) pada Kerang Darah (Anadara granosa) 

Biota air yang hidup di dalam perairan tercemar logam berat akan dapat 

mengakumulasi logam berat tersebut dalam jaringan tubuhnya. Makin tinggi 

kandungan logam berat yang berada dalam perairan maka akan berpengaruh 

semakin tinggi pula kandungan logam berat yang terakumulasi dalam tubuh 

hewan air tersebut (Jovita, 2005). Faktor bioakumulasi (kemampuan organisme 

mengakumulasi logam berat Pb ) adalah sebagai pembanding antara kadar logam 

berat dalam tubuh organisme dalam air. Faktor konsentrasi ini tergantung pada 

jenis logam berat, organisme, lama pemaparan, serta kondisi lingkungan seperti 

pH, suhu dan salinitas (Darmono, 1995) 

Limbah logam berat setelah masuk ke dalam lingkungan laut akan terbagi 

menjadi dua proses, yaitu proses pemindahan yang dilakukan oleh arus laut dan 

proses karena migrasi oleh organisme (Hutagalung, 1991). Logam berat yang 

terakumulasi dalam tubuh organisme masuk ke dalam tubuh organisme kerang 

darah melalui 3 cara, yaitu melalui pencernaan, pernafasan, permukaan kulit lalu 

dilanjutkan dengan proses bioakumulasi yang dilakukan secara absorbsi melalui 

membran sel dengan cara difusi dan diikat oleh protein. Logam berat Timbal (Pb) 

akan berikatan dengan zat organik (misal pengikatan logam berat dengan 

metallothien yang merupakan protein pengikat logam) di dalam jaringan lunak 
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atau cairan tubuh dan menjadi senyawa kompleks. Kecenderungan logam berat Pb 

membentuk senyawa kompleks dengan zat organik maka akumulasi Pb dalam 

tubuh kerang akan semakin meningkat (Palar, 1994) 

Kerang yang berukuran lebih kecil (muda) memiliki kemampuan 

akumulasi yang lebih besar dibandingkan dengan kerang yang berukuran lebih 

besar (tua). Semakin besar (tua) kerang semakin baik kemampuannya dalam 

mengeliminasi logam berat. Pada organisme yang bersifat mobil pada tubuhnya 

terdapat organ sensori yang dapat merasakan perubahan kondisi lingkungan, 

sehingga kemungkinan organisme akan menghindar dengan adanya kondisi 

lingkungan yang kurang sesuai (Sukarsono, 2003). 

 

2.5 Dampak Akumulasi Timbal (Pb) pada Kerang darah (Anadara granosa) 

Dalam ekosistem alam terdapat interaksi antar organisme baik interaksi 

positif maupun negartif yang menggambarkan bentuk transfer energi antar 

populasi dalam komunitas tersebut. Dengan demikian pengaruh logam berat 

tersebut pada akhirnya juga akan mempengarui sampai pada hierarki rantai 

makanan tertinggi. Logam-logam berat dapat mengumpul di dalam tubuh suatu 

organisme dan tetap tinggal dalam tubuh untuk jangka waktu lama sebagai racun 

yang terakumulasi (Riyadina, 1997). 

Masalah utama pencemaran logam berat Pb di perairan laut menyebabkan 

semakin tingginya konsentrasi logam berat Pb pada makhluk hidup diperairan laut 

sehingga akan mempengaruhi produktivitasnya. Menurut Sukarsono, (2003) 

pengaruh negatif dari logam berat Pb adalah mengakibatkan perubahan fungsi 

biokimia dan fungsi-fungsi dalam tubuh terutama pada kerja membran dan enzim. 
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Interaksi yang terjadi antara Pb dengan protein yang tersusun oleh asam-asam 

amino dengan gugus sulfidril (-SH) dapat menimbulkan efek peracunan yang 

hebat. 

 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1  Pengertian Sumber Belajar 

 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan 

pengalaman belajar bagi anak didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

yang berupa pengalaman atau peristiwa, atau benda alam dan buatan (Abdullah, 

2012). Sumber belajar digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan proses 

belajar, termasuk di dalamnya bahan, alat, teknik, setting, materi pelajaran dan 

personil.  

 Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah, misalnya buku-buku atau 

bahan-bahan tercetak lainnya. Pengertian itu masih banyak dipakai dewasa ini 

oleh sebagian besar guru. Misalnya dalam program pengajaran yang biasa disusun 

oleh para guru terdapat komponen sumber belajar, dan pada umumnya akan diisi 

dengan buku teks atau buku wajib yang dianjurkan. Pengertian sumber belajar 

menurut Abdulmajid (2008) adalah segala macam yang ada di luar diri seseorang 

(peserta didik) dan yang memungkinkan/memudahkan terjadinya proses belajar.  

Menurut  Suhardi (2010) sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, 

baik benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Sumber 

belajar dapat memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber 

belajar biologi dilihat dari  proses pembelajaran biologi dapat diperoleh di sekolah 

maupun di luar sekolah. 
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2.6.2. Sumber Belajar Sebagai Komponen Dalam Pengajaran 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi didalamnya. Salah 

satu bagian dari komponen sistem pengajaran diantaranya adalah sumber belajar. 

Sumber belajar (learning resources), hendaknya digunakan dalam usaha belajar 

peserta didik, agar peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang dipelajari secara luas dan mendalam. Tentu saja sumber belajar 

yang digunakan adalah yang relevan dengan materi bidang studi yang dibahas.  

Pada pengembangannya, sumber belajar itu terdiri dua macam, yaitu sumber 

belajar yang dirancang atau sengaja dibuat untuk membantu belajar mengajar dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak direncanakan 

terlebih dahulu tetapi langsung dipakai guna kepentingan pengajaran. Kedua 

macam sumber belajar itu sama-sama dapat digunakan dalam kegiatan 

intruksional karena keduanya memberikan kemudahan belajar pada siswa. 

(Hamdani, 2011) 

 Menurut Djamarah (2013) berdasarkan jenis sumbernya, sumber belajar 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung yang 

dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar. 

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik.  
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d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau memainkan 

sumber-sumber lain misalnya tape recorder, kamera, dan slide. 

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar 

 Adapun pembagian macam-macam sumber belajar menurut Badriyah (2010) 

adalah : 

a. Sumber belajar cetak, yaitu : buku, majalah, brosur, koran, poster denah, 

ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak, yaitu : film, slides, video, televisi, radio, audiocasset, 

transparansi, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar berupa kegiatan, yaitu : wawancara, kerja kelompok, observasi, 

permainan, simulasi, dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa fasilitas, yaitu : perpustakaan, ruangan belajar, carrel, 

studio, lapangan olah raga, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat : taman, terminal, pasar, toko, 

pabrik, museum dan lain-lain. 

 

2.7. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga 

dapat meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. 
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 Menurut Riadi (20l2) mengatakan lembar kerja peserta didik (LKPD) 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik 

sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun oleh 

pendidik dapat dirancang dan dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi dan 

situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. 

 Sementara itu, menurut Depdiknas (2008) lembar kerja peserta didik 

(LKPD) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik.Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta didik akan belajar 

mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis. 

 Menurut Trianto dalam Riadi (2012) Lembar kerja peserta didik (LKPD) 

dapat berupa panduan untuk dapat melatih pengembangan dalam aspek kognitif 

maupun panduan pengembangan untuk semua aspek pembelajaran dalam bentuk 

panduan demonstrasi ataupun eksperimen. Menurut Trianto dalam Riadi (20l2) 

menambahkan bahwa LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus 

dilakukan oleh peserta didik untuk dapat memaksimalkan pemahamanya dalam 

upaya pembentukan kemampuan dasar yang sesuai dengan indikator pencapaian 

hasil belajar yang harus ditempuh.  Menurut Prastowo  (Riadi, 20l2) jika dilihat 

dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka LKPD dapat dibagi menjadi lima 

macam bentuk yaitu: 

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep  

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan  
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3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar  

4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan  

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

Aktifitas Manusia Yang Mengakibatkan 

Pencemaran 

Limbah Logam Berat (Pb) 

Dikembangkan Sebagai 

LKPD 

Pernafasan Pencernaan Permukaan Kulit 

Kandungan Pb (Timbal) Pada 

Kerang Darah (Anadara 

Granosa) 

Masuk Pada Badan Perairan 

Sungai  

Bermuara Pada 

Perairan Laut 

Bioakumulasi Logam Berat 

Pb Pada Organisme Yakni 

Kerang Darah 

Penyebaran Logam Berat 

Pada Air laut 

Adukan Turbulensi Arus Laut Organisme 

Industri Logam 


